SVAROMÅL
Till

Börja här!

KÄRANDE (Den som ansökt om stämning, dvs Er motpart)
Efternamn och förnamn

Adress, postnummer och postanstalt

Ombud: Namn, adress och telefonnummer

SVARANDE (Den som kravet riktas mot, dvs Ni själv)
Efternamn, förnamn, personnummer och yrke

Adress, postnummer och postanstalt

Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen

Ombud: Namn, adress och telefonnummer

MEDGIVANDE ELLER BESTRIDANDE
Här anges om Ni medger eller bestrider kärandens yrkande, dvs om Ni går med på
kärandens krav eller inte. Bestrider Ni endast delvis skall Ni ange vad Ni medger och vad
Ni bestrider.

ANVISNINGAR
Ni bör ge in alla handlingar
i två ex

SKÄLEN FÖR BESTRIDANDET
Om ni bestrider yrkandet helt eller delvis skall Ni här ange skälen. Ni bör då bemöta de
påståenden som käranden gjort i sin stämningsansökan.

DV 162 2011-09

Räcker inte utrymmet på
blanketten kan extra blad
användas. I så fall anges
”forts se bilaga”

VÄND

SKÄLEN FÖR BESTRIDANDET
forts

BEVISNING
Här skall Ni ange den bevisning (t ex vittnen eller skriftliga bevis) som Ni vill lägga fram i rättegången och vad Ni vill styrka
(bevisa) med varje bevis.

Har Ni vänt Er till allmänna reklamationsnämnden bör Ni skicka med en kopia av eventuellt utlåtande av nämnden.
Kopior av skriftliga avtal, t ex avbetalningskontrakt, kvitton och andra handlingar bör också bifogas.
Beträffande vittnen som Ni vill att rätten skall höra anges namn, personnummer och postadress samt i förekommande fall annan
adress där vittnet kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Om Ni känner till det skall uppgift även lämnas om vittnets
yrke samt adress och telefonnummer till dennes bostad och arbetsplats.

Underskrift

Datum

UPPLYSNINGAR
Ni är skyldig att till tingsrätten lämna uppgift om hemvist, personnummer (organisationsnummer), postadress och adress till
arbetsplatsen samt eventuellt annan adress där Ni kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Ni är också skyldig att
lämna uppgift om telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som
avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det. Vidare är ni skyldig att lämna uppgift om
e-postadress och om förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med Er. Motsvarande uppgifter skall lämnas beträffande
ställföreträdare för Er. Saknas någon av dessa uppgifter i ansökningen om stämning eller är någon av uppgifterna
felaktig, skall Ni meddela riktiga uppgifter till tingsrätten. Har Ni anlitat ombud, ska uppgift lämnas även om ombudets namn,
postadress, e-postadress och telefonnummer till arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer.

